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Se sändlista  

 

Inbjudan till uppföljande samråd med berörda myndigheter angående 

ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten vid Göteborg Landvetter 

Airport enligt miljöbalkens bestämmelser 

 

 

Med gällande prognoser för de närmaste 25 åren och mot bakgrund av regionens 

förväntade starka tillväxt, bedömer Swedavia AB att det finns behov av att öka 

flygverksamhetens omfattning vid Göteborg Landvetter Airport. Swedavia har 

därför beslutat att ansöka om tillstånd för en utökning från dagens 80 000 

flygrörelser till 120 000 flygrörelser per år.  

 

Swedavia har för avsikt att lämna in en ansökan om ett nytt miljötillstånd för 

verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport till mark- och miljödomstolen i 

slutet av 2012. 

 

 

Ni inbjuds nu till ett uppföljande samråd angående ovan nämnda ansökan 

onsdagen den 25 januari 2012 kl. 13.00-16.00, i Welcome lounge, 

bagagehallen utrikes, på Göteborg Landvetter Airport. 

 

 

Under våren 2010 hölls samråd med berörda kommuner och länsstyrelsen. 

Därefter har samråd genomförts med Naturvårdsverket, verksamhetsutövare på 

flygplatsen, allmänheten samt med övriga myndigheter och organisationer. Vid 

detta uppföljande gemensamma samråd den 25 januari kommer ytterligare 

information att lämnas om verksamhetens omfattning och utformning, 

verksamhetens förväntade miljöpåverkan samt miljökonsekvens-beskrivningens 

innehåll och utformning och vid samrådet bereds ni möjlighet att lämna 

synpunkter på detta.  

 

Ett kompletterande skriftligt samrådsunderlag kommer att skickas ut ca 10 dagar 

innan samrådet.  

 

Även skriftliga synpunkter i ärendet kan lämnas och mottas per post eller E-post, 

adresserat karin.gorjevik@swedavia.se alternativt Göteborg Landvetter Airport, 

att Karin Görjevik, 438 80 Landvetter. 
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Skriftliga synpunkter bör vara Swedavia tillhanda senast den 20 februari 2012 för 

att kunna omhändertas i ansökan. 

Med vänlig hälsning 

 
Gabriella Ludvigsson 

Projektledare 

Enhet Miljö 

 
gabriella.ludvigsson@swedavia.se 

Tel: 031-63 28 06, Mobil: 0734-12 28 06 

Fax: 031-94 14 98 

Dokumentnummer: D 2011-018531 
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Sändlista  
 

Ale kommun  

Alingsås kommun  

Bollebygds kommun 

Borås stad  

Göteborg stad 

Härryda kommun  

Kungsbacka kommun 

Marks kommun 

Mölndals stad 

Lerums kommun  

Partille kommun  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Göteborgsregionens kommunalförbund  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


